
Az átalakítás szükségességét minden esetben az egyes erdőrészlet állapota 
szabja meg, tehát erdőrészletenként kell tervezni. Átalakítás szükséges, ahol: 

a) rovar- vagy gombakárosítás, tűzkár, széltörés és széldöntés lép fel; 
b) az állomány erősen kiritkult vagy pusztul; 
c) már sikeres felújítás van; 
d) az állományok bármilyen oknál fogva elvesztették egészségügyi, egyéb 

védő stb. szerepüket. 
Ezekben az állományokban meg kell határozni az átalakítás, illetve felújí

tás módját, idejét, tartamát. A munka általában fokozatos kell, hogy legyen, 
nagy területeket nem szabad vágás alá vonni. Alapvető vágásmódnak a fokoza
tos, csoportos felújító és szálaló vágást kell tekinteni, amely lehetővé teszi a te
rület előzetes felújítását. 

A használat mértékének megállapításakor abból kell kiindulni, hogy a gaz
dálkodás elsődleges célja nem a faanyagtermelés, azonban az állományok meg-
nem felelő állapota, túlérettsége (a zöldövezeti erdőkben vágásérettségi kornak 
azt a határt kell tekinteni, amikor az erdő már nem képes betölteni szerepét, s 
később esetleg már a feltétlen kerülendő tarvágást kellene alkalmazni), a terve
zett átalakítás, illetve a fafaj összetétel megváltoztatása, a szegéljek, tisztások 
stb. kialakítása miatt szükségessé válhat a véghasználat (átalakító vágás). Is
merve az átalakítandó területek fatömegadatait, az erdőművelési-zöldövezeti 
szempontok szigorú szem előtt tartása alapján határozhatjuk meg a termelhető 
fatömeget. 

Mindezek az irányelvek, az erdőgazdasági üzemtervben rögzítve, a célkitű
zések rendszerbe foglalását jelentik. Erre lehet építeni — a városfejlesztési ter
vekkel összhangban — a konkrét feladatok részletes kidolgozását, a speciális 
beruházási igényeket és csak ezen keresztül lehet megvalósítani a zöldövezet 
fejlesztésének célkitűzéseit. 

Néhány gondolat üzemterveinkről 
R A K O N C Z A Y Z O L T Á N 

Mivel egy-két éven belül az ország teljes erdőterületére elkészülnek a korszerű 
tízéves üzemtervek, s egyúttal megkezdődik a lejáró üzemtervek felújítása, ill. újak 
készítése, nem lesz korai fontolóra venni az elkövetkezendő időszak erdőrendezési 
politikáját. 

Jelenleg az erdőgazdasági üzemtervek községhatáronként és birtokosonként ké
szülnek. Annak idején nagyon helyesen, valószínűleg az az elv vezette a felsőbb veze
tést a községhatáronkénti üzemtervezésre, hogy azok stabilabbak voltak, mint az 
erdészeti szervezet. E rendszer sok előnye mellett az erdészeti szervezet megszilárdu
lásával előtérbe kerülnek a hátrányok. A sok munkával és elég nagy költséggel 
készülő rendkívü), értékes adathalmazt nehezen áttekinthetővé, sok esetben nehezen 
használhatóvá teszi. Így pl. a Mátrai Erdőgazdaság 1962-re, amikor mind a 61 000 ha 
erdeje üzemtervezve lesz, több mint 260 üzemtervvel fog rendelkezni, tehát egy üzem
terv átlagosan 234 ha erdőt fog tartalmazni. Ez nagyon kicsi terület. A gazdasági 
vezetés számára az üzemtervek számai csak hosszadalmas rendszerező munka után 
használhatók. Időközben a viszonyok megváltoztak. A z erdészeti szervezet kialakult, 
ritkák az átszervezések, különösen erdészeti szinten. A z utóbbi években gyakoribbak 
a községhatárváltozások — községegyesítések, községalakulások stb. — mint az erdé
szet határainak változásai. A közigazgatási egységek átszervezése szerintem a jövő
ben még gyakoribb lesz. 

Helyes lenne tehát a jövőben az üzemterveket erdészetenként készíteni. Ennek 
első előfeltétele lenne az erdészetek határainak végleges megállapítása, ill. rögzítése 



lehetőleg teljes községhatárokból. Ezek ismereteim szerint az utóbbi években telje
sen kialakultak és az erdőgazdaságok átszervezése az esetek túlnyomó többségében az 
erdészeteket nem érintette, mert teljes erdészeteket adtak át és vettek át. A még itt-
ott előforduló erdészethatárváltozások nem is szükségszerűek, sőt nem egyszer hatá
rozottan károsak és feleslegesek, mert sok esetben személyi okokból, egy-egy erdészet 
vezetőjének túlzott megterheltsége vagy kihasználatlansága miatt kap, illetve ad le 
egy-egy erdészkerületet vagy községhatárt. Végül, amíg a községhatárok változásai 
tőlünk függetlenek, addig az erdészetek határait mi állapítjuk meg. Nem akarok itt 
a nagyobb területekre készülő üzemtervek számos szakmai előnyéről (hozadékszabá
lyozás, feltárás stb.) megemlékezni, de ezekben nagy anyagi tartalékokat is látok. 
Természetesen, ha a birtokossági erdők sorsa addig nem rendeződik, azokra külön 
üzemtervet kellene készíteni, azonban ebben is lehetne egyszerűsítéseket bevezetni. 
Ha az erdészetenkénti üzemtervezést valamilyen oknál fogva mégsem lehetne meg
valósítani, akkor feltétlenül helyes lenne — a Mátrában már bevezetett módszert — 
alkalmazni, amely szerint egy erdészet összes községhatáraira egy évben készüljön az 
üzemterv és ezekről egy összesítő birtokosonként és egy kivonat erdészkerületenként. 

A meglevő, ill. készülő üzemtervek sok tekintetben felhasználhatók a következő 
ciklusban. így pl a taghatárok, határjelek, nyiladékok nagy része változatlanul átve
hető, fgy az erdőrendezőségek kapacitása megnövekszik. A felszabaduló munkaerőt 
más területen kell hasznosítani. Feltétlenül szükséges az üzemterveknek egy történeti 
résszel való ellátása. A z erdőgazdálkodás a népgazdaság egyik leghosszabb termelési 
ciklussal dolgozó ága. Magyarországon ez a termelési időszak átlagosan 60 év körül 
van, 20 évtől 120 évig terjed. Ez azt jelenti, hogy egy termelési ciklus végigviteléhez 
a legminimálisabb szakemberfluktuációt véve figyelembe is legalább három generá
ció kell, tehát a nagyapa által elkezdett munkát csak az unoka fejezi be. A valóság
ban azonban egy erdő keletkezésétől a kitermelésig sokkal több erdész munkájának 
van alávetve. Ezért az erdőgazdálkodáshoz az erdő történetének feltárása, ill. annak 
megismerése legalább olyan fontos, mint a jelenlegi állapot, vagy a távlati tervek 
ismerete. A z erdőgazdasági üzemtervek az erdő történetének mérföldkövei. A z erdők 
történeti feltárása, azok monografikus feldolgozása, valamint a tapasztalatok leszű
rése és ezeknek a jövőben való felhasználása a következők miatt bír nagy fontos
sággal: 

kezdők, vagy új munkaterületre került erdészek esetében a terület múltját 
egyszeri elolvasás útján megismerheti, ami egyébként az esetek zömében hosszú 
hónapok, vagy évek múlva sem volna lehetséges; 

az elmúlt gazdálkodás hibáinak, vagy eredményeinek ismerete óvatosságra, 
vagy bátorságra inti az erdészt; 

közép, vagy hosszú lejáratú tervek elkészítéséhez kiindulópontul szolgál. 
A történeti feldolgozás alapjai elsősorban az erdőgazdasági üzemtervek, kopárja

vítási tervek és térképek, másodsorban levéltári anyagok, helytörténeti irodalom, 
helyi földrajzi, természetrajzi, turisztikai és idegenforgalmi kiadványok, monográfiák, 
elfekvő irattári anyagok, minden erdőtörténeti és szakirodalom, és nem utolsósorban 
a területen dolgozó vagy nyugdíjas, helyi ismeretekkel rendelkező erdészek, vagy 
erdei munkások ismeretei, s végül a helyi szájhagyomány. A térbeni áttekinthetőség 
legfontosabb előfeltétele a terület jelenlegi rendezettsége. A z időbeni rendszer leg
jobban biztosítható, ha az erdő történetének legfőbb állomásai között eltelt időt te
kintünk egy-egy fejezetnek. Ilyen fejezetek lehetnek elsősorban a két erdőtörvény 
(1879 és 1935) és a földreformtörvény (1945) előtti, utáni, ill. közötti idők, az üzemter
vek érvényességi ideje, valamint az időszaki beszámolók (revíziók) időszaka, s végül 
egy-egy birtokos által birtokolt idő, vagyis a birtokosváltozás közötti időszakok. 

A múltból vett számadatok, tekintettel a többféle mértékrendszerben történt 
számbavételre, sok esetben áttekinthetetlenné, ill nehezen összehasonlíthatóvá teszik 
az anyagot, ezért célszerű ezeket az adatokat a most használatos mértékegységekre 
átszámítani. 

Az erdőgazdaságok az utóbbi évek gyorsütemű fejlődése során sok távlati tervet, 
katasztert, helyi utasítást (pl. rontotterdö kataszter, táji erdőművelési utasítás, erdő
tipológiai felvételek, vadgazdasági alaptérkép stb.) készítettek. Ezek egy része sok 
esetben nem, vagy csak lassan válik gyakorlottá. Végre nem hajtásuk oka nem ritkán 
az, hogy ezek egyszerűen elvesznek, elfekszenek, összefüggéstelenek, vagy éppen nincs 
belőlük elég példány. Személyi cserék esetén nem mindig képezik átadás-átvétel tár
gyát s néni egy esetben nincs pontosan meghatározva, hogy végrehajtásukért ki felel. 
Mivel ezek általában nincsenek főhatóságilag jóváhagyva és legtöbbjüket az erdő
gazdaságok vagy erdészetek egyes személyei készítik, személyi változások esetén elő
írásaikat az utódok nem mindig fogadják el és így vérehaitatlanul maradnak. 



A szakemberek szemében az erdőgazdaságok összes szakmai vonatkozású írásai 
közül az üzemterv a legtekintélyesebb. Ezek átadásáról, átvételéről, állandó haszná
latáról sohasem feledkeznek meg. Helyes lenne ezért a fentebb említett munkákat az 
üzemtervbe beépíteni, amivel el lehetne érni, hogy ezek érvényesítése az üzemtervek 
végrehajtása során automatikusan megtörténne. A z éves szakmai alaptervek készítése 
során tehát nem kellene 5—6 könyv, táblázat, kataszter, terv vagy utasítás előírásait 
figyelembe venni, hanem csupán az üzemtervét, amelyre minden figyelmet koncent
rálni lehetne. A z időközben készülő újabb utasítások előírásait az ötéves revíziók so
rán kellene érvényesíteni. 

A z üzemterveknek — ha egyszerű leltár formájában is — de feltétlenül tartal
maznia kell egy műszaki részt, amelyben a meglevő műszaki létesítmények (utak, 
épületek, vadkerítések stb.) felsorolása és rövid leírása után szövegesen vagy szám
szerűen meg kell tervezni a hiányzó ilyen létesítményeket. Ugyanebben a részben fel 
kell sorolni azokat az egyéb erdei létesítményeket vagy helyeket, amelyek akár erdé
szeti-, vadászati, akár turisztikai- idegenforgalmi, vagy más szempontból nem közöm
bösek, mint pl. a források, műemlékek, kilátók, táborozó helyek, turista utak. föld
mérési gúlák stb. 

Egy további fontos fejezete kell, hogy legyen a jövő üzemtervének a vadgazdál
kodási rész, amelyben területkimutatást kell készíteni a vadászterületek erdőnkívüli 
részéről is, meg kell határozni a vadeltartóképességet, ill. az eltartható vadállományt, 
a szükséges vadászati berendezéseket, vadföldeket, vadbúvóhelyeket stb. 

Szükséges lenne az üzemtervezett terület (erdészet, község) erdőnkívüli részén a 
— községhatáros fásítási tervekhez hasonlóan — megtervezni az erdőnkívüli fásítá
sokat. Természetesen nem olyan mélységig, hogy azok éves részlettervek alapjait ké
peznék, de a lehetőségek feltárása, a telepítendő fafajok ismerete hasznos tájékozta
tást adna az üzemvezetés számára, amelyek alapján meg lehetne tenni a szükséges 
szervezeti, vagy egyéb (csemetekerttelepítési stb.) intézkedéseket. 

A z üzemtervek készítésekor, ha az állami és közbirtokossági erdők üzemtervezé
sével egyidejűleg valamilyen oknál fogva nem lehet a területen (községhatár, erdé
szet) levő összes egyéb erdőt (vízügyi, tanácsi, magán stb.) üzemtervezni, akkor ezek
ről legalább egyszerű leltárt (területkimutatás, fafaj, fatömeg, kor) kellene készíteni. 

A z erdőgazdaságoknak ugyanis feltétlenül szükséges a területükön levő összes erdő
területek ismerete. Ezek hiányában ugyanis a tanács által adandó fakitermelésekhez 
szükséges szakvéleményadás, felvásárlási terv összeállítása stb. mindig pontatlan. 
Ugyanitt kellene kimutatni a fásítási hitelekből létesült erdőket, ill. erdőnkívüli fásí
tásokat is. 

Mind az előbbi, mind az utóbbi kategória helyének és mennyiségének ismerete 
azért is fontos, mert valamennyi ilyen erdőnek szervezetileg valamelyik szervezeti 
egységhez (erdészkerület, erdészet) kell tartoznia. 

A z Egyesület elnöksége 1961. októ
ber 20-án ülést tartott s a következő 
napirendi pontokat vitatta meg: 

1. A z 1962. évi vándorgyűlés helyéi
nek és szakmai témájának megválasz
tása. 

2. A vándorgyűléssel egybekapcso
landó A z Erdő jubileumi ünnepségének 
előkészítése. 

3. Beszámoló az egyesületi helyi 
csoportok működéséről. 

4. A z 1961—62 évi külföldi utak. 
5. A z egyesületi könyvtár katalógu

sának kiadása. 
A z 1962. évi vándorgyűlés helyére vo

natkozólag az elnökség a Hajdúsági Á l 
lami Erdőgazdaság javaslatát fogadta el, 
egyben úgy határozott, hogy szakmai té
maként a Hajdú-Bihar megyei erdőnkí
vüli fásítási munkák eddigi eredményeit 
és jövőbeni feladatait vitassák meg. 

Az Egyesület 1962-ben ünnepli az Erdé
szeti Lapok alapításának 100 éves évfor
dulóját. Ezt a jubileumi ünnepséget az 
elnökség a vándorgyűlés első napjának 
délutánjára tervezi. A z ünnepség előké
szítésére dr. Keresztesi Bélát, illetve az 
általa összehívandó bizottságot kérte fel. 
Dr. Keresztesi Béla javasolta, hogy az év
fordulót célszerű volna a hazai erdészeti 


